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Basic Microsoft Project 2010/2013 

MS Project เป็นโปรแกรมส ำเรจ็รูปทีใ่ชใ้นกำรบรหิำรโครงกำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไป
อย่ำงทีผู่ท้ ำโครงกำรนัน้ตอ้งกำร สำมำรถวำงแผนควบคุม ตดิตำมควำมคบืหน้ำ 
กำรก ำหนดระยะเวลำ ทัง้แบบโครงกำรเดยีวและหลำยๆ โครงกำรพรอ้มๆ กนั 
เรำสำมำรถรูแ้ละตรวจสอบไดท้นัทีว่ำ่แผนงำนต่ำงๆ นัน้จะเสรจ็เมื่อใด หรอื

ตอ้งกำรเทยีบระหวำ่งแผนงำนทีว่ำงแผนไวก้บัทีเ่กดิขึน้จรงิวำ่แตกต่ำงกนัเพยีงใด และสำมำรถทีจ่ะดูรำยงำนของ
ค่ำใชจ้่ำยเท่ำใดทีเ่กดิขึน้ได ้เพื่อดูวำ่เกนิไปจำกงบประมำณทีว่ำงแผนไวห้รอืไม่ กำรท ำ Report ในหลำยๆ รูปแบบ 
เป็นตน้ โปรแกรมนี้จะชว่ยในกำรบรกิำรโครงสรำ้ง ผูใ้ชง้ำนทกุท่ำนสำมำรถบรหิำรงำน ตลอดจนกำรจดักำรกบั
โครงกำรต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ ด ำเนินกำรสอนโดย อำจำรยผ์ูม้ปีระสบกำรณ์ดำ้นนี้โดยตรง 
 
หลกัสูตรนี้เหมำะส ำหรบัผูท้ีย่งัไมม่พีืน้ฐำนมำกอ่น หรอืมบีำ้งเลก็น้อยเพือ่ต่อยอดกำรใชง้ำนโปรแกรม Microsoft 
Project เวอรช์ ัน่ 2010 - 2013 ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 
 

วัตถุประสงค์: 

o รูจ้กัองคป์ระกอบพืน้ฐำนของ Microsoft Project 2007, 2010 และ 2013 ไดด้ยีิง่ข ึน้ 
o สรำ้งโปรเจก็ตแ์ละก ำหนดค่ำพืน้ฐำนต่ำง ๆ ได ้
o ปรบัแต่งกำรแสดงผลโปรเจก็ตไ์ด ้
o สรำ้งและพมิพ ์Report เองได ้
o เขำ้ใจรูปแบบของโปรเจก็ตแ์ละประยุกตใ์ชง้ำนของตวัเองได้ 

กลุ่มเปา้หมาย: 

o ผูเ้ริม่ตน้ใชง้ำน Microsoft Project  
o นกัศกึษำทีต่อ้งกำรเรยีนรูเ้พิม่เตมิ  
o เจ ้ำหน้ำทีแ่ละผูดู้แลโครงกำรต่ำงๆ ทีต่อ้งกำรประยุกตใ์ชง้ำน Microsoft Project ในกำรควบคมุงำน 
o บุคคลทัว่ไปทีม่คีวำมสนใจกำรใช ้Microsoft Project ประยุกตก์บังำนของตนเอง 
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ความรู้พืน้ฐาน: 

o ใชง้ำนคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐำนบนระบบปฎบิตักิำรวนิโดวไ์ด ้ 
o เคยใชง้ ำนชดุ Office ของ Microsoft Office เวอรช์ ัน่ 2007-2013 มำก่อน  
o ใชง้ำนอนิเตอรเ์น็ตและเวบ็ไซตพ์ืน้ฐำนได ้ 
o ตดิตัง้ / ลบโปรแกรมพืน้ฐำนบนระบบปฎิบตักิำรวนิโดวไ์ด ้ 

ระยะเวลาในการอบรม: 

o 12 ชัว่โมง (2 วนั) 

ราคาคอร์สอบรม: 

o 6,500 บำท / คน (รำคำนี้ยงัไม่ไดร้วมภำษมีูลคำ่เพิม่) 

วิทยากรผูส้อน: 

o อำจำรยส์ำมติร โกยม และทมีงำน 

คอรส์ทีค่วรอบรมก่อนหน้า: 

o New Feature Microsoft Windows 7 & Microsoft Office 2010 

เนื้อหาการอบรม: 

o องคป์ระกอบของส่วนต่ำงๆ ทีส่ ำคญัของ Microsoft Project 2007, 2010 และ 2013 
o กำรสรำ้ง Project และกำรก ำหนดวนัเริม่ตน้ของโครงกำร และวนัหยุดต่ำงๆ ของโครงกำร  
o กำรป้อน Task และขอ้มูลต่ำงๆ ของ Task  
o กำรสรำ้ง Outline และ Relationship ของ Task และกำรแสดงในรูปแบบหวัขอ้ เชน่ 1, 1.1 ....  
o ก ำรสรำ้ง Relationship ระหวำ่ง Task เชน่ Start to Start, Finish to Start ฯลฯ  
o กำรก ำหนดบำ้ง Task แบบตอ้งรอคอยแลว้จงึท ำได ้หรอืท ำล่วงหน้ำก่อนได ้ 
o กำรป้อนและก ำหนดค่ำต่ำงๆ ของทรพัยำกร เชน่ ก ำลงัคน ค่ำใชจ้่ำย วนัหยุด ฯลฯ  
o กำรก ำหนดควำมสมัพนัธร์ะหวำ่ง Resource กบั Task  
o กำรวเิครำะหโ์ครงกำร เพื่อดูวำ่งำนใดวกิฤต หรอืงำนใดถกูจดัสรรใหท้รพัยำกรมำกเกนิไป  
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o กำรหำจ ำนวนวนัทีเ่หลอืของ Task ทีจ่ะเกดิวกิฤต ในกรณบีำง Task เกดิกำรลำ่ชำ้ ซึ่งจะรูไ้ดว้ำ่ชำ้ได้
สูงสุดกีว่นั   

o กำรตรวจสอบวนัสิน้สุดของโครงกำร  
o กำรปรบัเปลีย่น Schedule ของ Project  
o กำรก ำหนดวนั Start หรอื Finish ของ Task แบบเฉพำะเจำะจง เชน่ หำ้มเริม่ท ำก่อนวนัที.่.. หรอืหำ้ม

เริม่ช ้ำกวำ่วนัที.่..  
o กำรใชง้ำน Fields และ Table ใน Microsoft Project  
o ประเภท Table ต่ำง ๆ ใน Microsoft Project  
o กำรใชง้ำน Table ทีเ่กีย่วขอ้งกบั Task และ Resoure  
o กำรคน้หำขอ้มูลต่ำงๆ ในโครงกำร  
o กำรคน้หำและแสดง Task หรอื Resource ทีต่อ้งกำรเทำ่นัน้  
o กำรแสดงผลของ Project ในมุมมองต่ำงๆ   
o กำรปรบัแต่งและสรำ้งมุมอง Project ขึน้เอง  
o กำรออกรำยงำนต่ำงๆ ของ Project  
o กำร Format Report ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำร  
o กำรสรำ้ง Report เอง  
o กำรพมิพ ์Report  
o กำร Update ควำมกำ้วหน้ำของโครงกำร  
o กำรเปรยีบเทยีบคำ่ของแผนงำนตน้ฉบบักบัทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่ตรวจดคู่ำใชจ้่ำยและจ ำนวนวนัทีแ่ตกต่ำง  
o กำร Update Task ดว้ยวธิตี่ำง ๆ เชน่ %Complete, วนัเริม่จรงิ หรอืวนัเสรจ็ หรอื Update ทุก Task 

จำกวนัทีก่ ำหนด หรอื Update ทัง้โครงกำร  
o กำรน ำเสนอโครงกำรผำ่นทำง PowerPoint  
o กำรน ำเสนอโครงกำรผำ่นทำงเวบ็ไซต ์ 
o Workshop ทบทวนควำมเขำ้ใจทัง้หมด 
o ท ำแบบทดสอบวดัผลหลงักำรอบรม 


